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L’any 1991 esclatava la Primera Guerra del Golf i en aquest context el 

Carnaval va ser prohibit a tot l’estat. A Sants però la rua es va reconvertir en 

una marxa per la pau, una mostra de que al barri el Carnaval ja era quelcom 

més que una festa. 

un helicòpter, o l’Enterrament, han esdevingut molt populars. Però sens dubte 

l’acte que ha concentrat més gent ha estat la Rua. 

El Carnaval santsenc es va anar convertint en multitudinari però els veïns i 

veïnes no eren simples espectadors, hi participaven a través de les seves entitats 

o amb iniciatives personals, com als Ranxos oferts pel Jordi Joan Alsina a la 

Cansaladeria o participant de l’elecció dels temes al voltant dels quals ha girat 

cada any la festa. Els diversos actes del Carnaval santsenc, com l’Arribo, cele¬ 

brat de vegades de forma espectacular amb tirolines, en tren o fins i tot amb 

L’èxit del Carnaval de Sants, amb una rua que sovint superava en xifres la 

barcelonina, va fer que l’any 2001, des de l’administració, s’impulsés la fusió de 

les dues rues, un gran esdeveniment coorganitzat entre l’administració, a 

través de l’Institut de Cultura de Barcelona, i el Secretariat d’Entitats. Va ser 

una fusió que va crear una rua gegant de tres quilòmetres de llarg i prop de 

cent comparses diferents, però que a la vegada posava de relleu les tensions 

entre dues maneres diferents d’entendre la festa, un experiment que va durar 

fins al 2006, quan es va recuperar el format anterior. 
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